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Stichting ACKspace bestuursvergadering 10 maart 2012

1.Opening
1.1.Voorzitter opent de vergadering om 19:17
1.2.Aanwezigen: Danny, Vicarious, Roelke, Da Syntax, PsychiC, 

Eagle00789, xopr, Bram, Prodigity, CoolePascal

2.Vaststelling agenda (last minute stukken: wvttk)
2.1.Huidige agenda wordt goedgekeurd

3.Vaststelling vorige notulen
3.1.Vorige notulen worden goedgekeurd

4.Ingekomen stukken
4.1.Er zijn geen ingezonden stukken ontvangen, los van de wiki

5.Mededelingen
5.1.Vandaag zijn de servers verhuisd, en moeten nog 

aangesloten worden, waarvoor eerst een planning gemaakt 
dient worden

5.2.(tijdens rondvraag): We hebben 17 deelnemers ( waarvan 
zo'n 11 actief, wat netjes is)
Promotie: Ken je mensen die geinteresseerd zouden kunnen 
zijn: neem ze eens mee.
CoolePascal: kijkt of hij promotie kan doen via circuitsonline eb 
nedlinux. 
Bram: noemt mond-op-mond reclame als goed medium.
Eagle00789: Geeft als idee een artikel te laten plaatsen in de 
lokale krant. Ook zal zij polsen op het NLDelphi forum

6.Verhuizing en indeling ACKspace 24.7
6.1.PsychiC bedankt iedereen voor het meehelpen verhuizen. Dit 

is iets waar wij als ACKspacers tevreden over kunnen zijn.
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Vicarious gaat hier in mee, maar geeft wel aan dat het op 
sommige punten wat meer aandacht had kunnen krijgen.
PsychiC vult aan: de space is van en voor iedereen.

6.2.Vicarious: Huisregels moeten nog een beetje aangepast 
worden.
PsychiC: “Be excellent to each other!”, en ruim je spullen op.

6.3.Momenteel hebben we nog te weinig rekken, Zap kan hier 
meer informatie over geven. Desnoods moeten we ze kopen.
Verhuizing heeft €400,- a €500,- gekost, iets wat voor het 
bestuur wel schrikken was.
Prodigity: Arcus heeft waarschijnlijk nog 2 rekken.

6.4.Er zijn 4 sleutelhouders: Vicarious, Prodigity, PsychiC en 
xopr.
Deze kun je bereiken als je naar de space wilt.

6.5.xopr overweegt de telefoonnummers van sleutelhouders in de 
telefooncentrale te zetten om tegemoet te komen in de 
belkosten.

6.6.Slapen: aangezien de gebruikersovereenkomst aangeeft dat 
de space een werkruimte betreft, mag je geen 
slaapvoorzieningen treffen (matras, e.d.), maar 'uitrusten' moet 
geen probleem zijn.

6.7.Lounge: Bij het aanbod is er overleg gevoerd m.b.t. de prijs, 
aangezien ACKspace onderhoud pleegt voor het netwerk. 
Uiteindelijk is het compromis geworden: €50,- korting en de 
extra 'technische ruimte'. Later bleek dat Camelot niet wilde 
dat wij deze ruimte als 'lounge' gebruiken. Contractueel is de 
bestemming van de ruimtes niet vastgelegd, maar Camelot 
mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het toekennen en 
de bestickering van de ruimte. Zorg er voor dat de ruimte 
representatief/professioneel over komt.

6.8.Roelke noemt ad-hoc (antikraak), Bram geeft aan dat 
Camelot positiever/beter is.
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6.9.Zorg er voor dat de space bijgehouden wordt; Camelot heeft 
laten merken dit in de tijd dat wij in de nieuwe ruimte zitten de 
zaakjes nog niet helemaal op orde was bij de vorige/eerste 
controle.

6.10.Energiebesparing: blijkbaar heeft Camelot met de 
gebouwbeheerder een energiebesparende overeenkomst 
gesloten, en volgens Camelot had ACKspace teveel 
energieverbruikende apparaten en lampen aan staan.

6.11.Let op de spanningssloffen: dit heeft potentieel brand en 
struikelgevaar.

6.12.Nieuwe bewoner voor ruimte B heeft interesse in ACKspace, 
en wil vloerbedekking in de gang. Hij wil tegemoetkomen door 
dit te bekostigen en voor een bepaalde tijd kostenloos 
deelnemer zijn van ACKspace.

6.13.Parkeergarage wordt hoogstwaarschijnlijk verhuurd aan een 
derde. Wij mogen de parkeerplaats aan de zijkant van het 
gebouw gebruiken.
De gebruiker van ruimte C+D wil wel eens (mee)kijken naar de 
Drempel.
Prodigity geeft aan dat de leiding bij de drempel: lek is.
Alle liften zullen dan ook uitgeschakeld worden, mede door de 
stroombesparing die ze willen doorvoeren.

6.14.Tenslotte: richt de space in. Voorstel van Roelke is om 
zometeen een uurtje samen op te ruimen.

7.Projecten
7.1.Momenteel is het inrichten van de space even belangrijker, 

maar controleer de lijst van projecten en update de status.
7.2.Er wordt gesproken over osmocomBB: Roelke geeft aan dat 

de telefoons schaarser worden en potentie hebben.
7.3.Danny heeft ontzettend veel spullen meegenomen: waarvoor 

dank. Danny zelf was op zoek naar rekken om het in te doen.
7.4.ACKspace: de film is een eeuwigdurend project: deze wordt 

regelmatig geupdate.
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7.5.Idem voor MSP430/Arduino.
7.6.PsychiC ziet graag het Barsysteem werken.

8.Hackerspaces.nl open dag
8.1.Zaterdag 31 maart willen de verenigde hackerspaces 

(hackerspaces.nl; HSNL) een open dag organiseren. 
ACKspace wil er aan mee doen: plan is om Facebook en 
twitter te gebruiken.

8.2.We moeten ons toevoegen aan HSNL, en wat projectjes op 
onze wiki opgesomt hebben welke we willen uitstallen.

8.3.Voorbeelden zijn: Jump-pads, retro, arduino, telefoons.
8.4.Er wordt gesproken om scholen te informeren. Roelke kijkt 

wat de mogelijkheden zijn.
8.5.Tweakers.net hoeft niet geinformeerd te worden: er wordt 

door HSNL een persbericht uitgegeven.
8.6.bord buiten plaatsen
8.7.Lijst voor email adressen maken voor geinteresseerden 

tijdens de open dag.

9.Enquete gemeente Heerlen
9.1.Eagle00789 geeft aan om de enquete in te vullen over cultuur 

in de gemeente Heerlen, om de kans te lopen dat wij 
betrokken geraakt kunnen worden bij de gemeente.

10.Rondvraag
10.1.Danny: vind het jammer dat hij niet eerder notie heeft 

genomen van de space.
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10.2.CoolePascal: Is voorlopig nog niet inzetbaar.
Is blij hoe de nieuwe space zich uitgepakt heeft.
Heeft nog een parketvloer, en gaat proberen om deze te 
regelen.
Regelt ook extra rekken; a.s. zaterdag piano verhuizen en 
extra rekken in te laden, Roelke kan niet wegens open dag: 
PsychiC wil dat Roelke promotie doet door een ACKspace 
Shirt te dragen. xopr spreekt af als Roelke een shirt draagt en 
2 leden meebrengt, hij de kosten van het shirt tot zich neemt.

10.3.PsychiC: bedankt Vicarious voor de inzet 
en xopr..

10.4.Vicarious: Laat na aanleiding van de lange openingstijden 
zien dat er bij de spaceAPI een veld is voor extra events. 
CoolePascal wil hem daarmee helpen.
Financien: momenteel staan we erg laag: ~€100,- en de huur 
moet binnen 2 weken betaald worden.

10.5.Roelke: Heeft bericht gekregen van gmc om voor OHM mee 
te helpen aan verlichting. (volgende maand is de OHM kickoff 
party)

10.6.Da Syntax: Bericht gestuurd naar iemand van het overclock 
team voor de open dag te promoten. Xopr geeft aan dat we al 
iets van een persbericht van HSNL.inzichtelijk kunnen maken

10.7.Prodigity: wil weten wat we gaan doen: USRP, Lockpicking, 
Telefonie, Jump-Pads
Wil graag meer status updates. Roelke ziet graag ook meer 
communicatie.

10.8.Bram: Kijkt de kat uit de boom.
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10.9.Eagle00789: Bedankt iedereen tijdens de verhuizing. 
PsychiC wil namens ACKspace via Eagle00789 zijn buren 
bedanken.
Vraagt nog hoe de oplevering was van de oude locatie: dit was 
goed, we kregen complimenten.
Heeft problemen met de mailinglijst, zoals xopr ook al aan gaf. 
LuckY heeft deze (via via?) in beheer. Eagle00789 gaat een 
werkende mailinglijst opzetten om problemen in de toekomst te 
beperken, deelnemers zijn het er bijna unaniem akkoord.

10.10.PsychiC: We zijn goed bezig. Is nog onduidelijk wat met de 
extra ruimte moet gebeuren. Inrichting, kleed het aan (los van 
de extra ruimte); posters mogen best hangen, daarna 
projecten weer lekker oppakken.
Er is gesproken over een vrieskist, maar een grote is niet 
handig; kleine daarentegen wel. Grote koelkast is wel handig.
Cola automaat: DroidWorkx/Digitech heeft deze aan 
ACKspace geschonken, maar de toegepaste verlichting past 
niet in de uitstraling en professionaliteit van Putgraaf 188. 
Voorstel is om er een ACKspace eigendomssticker te plakken 
en te laten staan bij het XCBS.

10.11.xopr: Niets

11.Sluiting
11.1.De voorzitter sluit de vergadering om 21:45
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